
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  ايران -  کاظمی علی :فرستنده

  ٢٠١٧ جون ١٨
  

 ايران کارگران وضعيت از گزارشی
 ١٣٩۶ ]جوزا[خرداد

  گرم ھای سالم با

 اخير رو به قھقرا داشته و تبديل به يک بحران جدی گرديده وضعيت کارگران در ايران از جوانب مختلف طی ساليان

 کارگران بيکاری چند ميليونی از يک سو و دستمزدھای چند برابر زير خط فقر ۀ نظر اقتصادی، دغدغۀاز نقط. است

 سالم و مقوی، آموزش، بھداشت، مسافرت ۀکه بسياری از نيازھای انسانی نظير تغذي طوریه ب. از سوی ديگر است

در مورد نيازھای اساسی نظير خوراک و . برای کارگران تبديل به کاالھائی لوکس و دست نيافتنی شده است… و

دولت برای تعيين دستمزد کارگران . ند محدوديت ھای زجر آور را تحمل کننداپوشاک، خانواده ھای کارگری مجبور

تعرض به . نيازھای يک خانواده را برآورده کند نيست حاضر به رعايت قانون کار که تأکيد دارد حداقل دستمزد بايد احت

 طرح و ۀطور مستمر با ارائه دستمزد کارگران به تعيين دستمزد چند برابر زير خط فقر ختم نمی شود و دولت ب

 رونق اقصادی و ايجاد ۀ کارورزی تالش دارد به بھانۀتصويب آئين نامه ھائی نظير طرح استاد شاگردی و آئين نام

که دستمزد کارگر بخش  قيمت نيروی کار را حتی به يک سوم حداقل دستمزد کنونی کاھش دھد، با وجود ايناشتغال 

تعرضات دولتی به معيشت کارگر ھمچنين از طريق .  کاالھا و خدمات را در برمی گيردۀناچيزی از قيمت تمام شد

طور مستمر ه ا و آئين نامه ھای مذکور باختياری کردن بيمه نمودن کارگر توسط کارفرما و گنجاندن آن در طرح ھ

  .پيگيری می شود

سطح ايمنی و بھداشت کار بسيار پائين است و عدم رعايت ايمنی در کارگاه ھای صنعتی و ساختمانی کارگران را ھر 

حوادثی نظير آتش سوزی ساختمان پالسکو و ريزش معدن زمستان يورت که منجر به کشته . روزه به کام مرگ می برد

اين حوادث به دليل . ن چھل وسه تن از معدنچيان شد تنھا نمونه ھائی شناخته شده از حوادثی است که رخ داده استشد

وسعت آن مورد توجه رسانه ھا قرار می گيرد و توجه بسياری را جلب می کند، اما حوادث کار به خصوص در بخش 

  .جانی از کارگران اين بخش می گيردساختمانی بسيار فراتر از اين موارد ھستند و روزانه تلفات 

ی کارگران کارگاه ھائی وجود دارد که ئدستمزد ھای ناچيز کارگران ماه ھا معوق می شود و مستند به اعتراضات توده 

.  کارگران را با تباھی مواجه ساخته استۀپرداخت دستمزد کارگرانش بيش از يک سال معوق شده است و زندگی فقيران

  .ی داردسفانه رشد قابل توجھأستمزد کارگران نسبت به سال ھای گذشته مت دۀروند معوق شد
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 يک ماھه و قرادادھای سفيد اسفانه قراردادھای موقت حتأدر چنين شرايطی که دستمزد کارگران معوق می شود مت

ی را نسبت به عالوه بر اين تعطيلی کارخانه ھا و بيکار شدن کارگران سطح امنيت شغل.  بسيار رشد داشته استءامضا

  .سال ھای گذشته بسيار کم کرده و تبديل به موضوعات بغرنج برای کارگران شده است

 اصلی تحميل فقر به کارگران، عالوه بر سياستھای اقتصادی مدافع کارفرمايان و بازار آزاد نظير خصوصی ۀريش

دھی کارگران و به ھمين دليل راه سازمان  سازيھا، ممانعت دولت از ايجاد سنديکا و تشکل ھای مستقل کارگری می باشد

که سنديکا و تشکيالت مستقل خود را ايجاد کرده اند نظير  با کارگرانی. برای دفاع از حقوق شان مسدود شده است

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، سنديکای نقاشان 

معلمان برخوردھای خشن صورت گرفته و کارگران و معلمان پيشرو در سنديکاھا زندانی شده و البرز و کانون صنفی 

که بنابر  حتی با کارگرانی. ن کميته ھای کارگری نيز از اين قاعده مستثنی نبوده اندفعاال. يا از کار اخراج شده اند

ه و يا از دست دادن شغل خود تجمعات وجود آمده برايشان نظير عدم پرداخت دستمزد چندين ماھه شرايط بغرنج ب

کارگران معدن بافق و معدن چادر ملو و . اعتراضی برگزار می کنند برخورد ھای پوليسی و قضائی صورت می گيرد

طور مثال کارگران معدن آقا دره را با احکام ه ب. انيان برخورد ھای خشن دولتی ھستندبمعدن آق دره نمونه ھائی از قر

  .قضائی شالق زدند

رو بوده است، از جمله می توان به موارد ذيل اشاره ه وضعيت معيشتی و حق و حقوق معلمان با شرايط بحرانی روب

رغم دريافت ھزينه ھای باال، خدمات را به شکل مطلوبی ارائه نمی دھد و موارد تحت پوشش آن   معلمان علیۀبيم: کرد

مختلف به ويژه تھران با اتھاماتی به دور از واقعيت، به انواع تعدادی از معلمان فعال صنفی در شھرھای . کامل نيست

به  . محکوم گرديده اند… مجازات ھا از زندان طوالنی، تبعيد از محل سکونت يا اشتغال، اخراج، انفصال از خدمت و

 نادليل کاستی ھای مختلفی که در نظام آموزشی وجود دارد، سطح کيفی آموزش ازديد معلمان دلسوز ومتخصص

بسيارپائين بوده ودانش آموزان اغلب پس ازدريافت ديپلم، از توانائی ھای الزم برای ورود به بازار کار برخوردار 

رغم تأکيد ه ب. بين آموزه ھای مدرسه و دانشگاه و ھمچنين زندگی روزمره ھيچ ھمخوانی ورابطه ای وجودندارد. نيستند

 مدارس دولتی ايران نيز دانش آموزان را ابودن آموزش ھای عمومی، حت قانون اساسی مبنی بر رايگان ٣٠اصل 

) غيردولتی(مدارس آزاد ۀ شھري. باروش ھای گوناگون وادار به پرداخت پول می نمايند و تبديل به مدارس آزاد شده اند

روزمزد با عنوان معلمان .  شکاف طبقاتی موجود در جامعه را به بخش آموزش منتقل نموده استًبسيارباالست وعمال

ھای گوناگون و دستمزدھای ناچيز به کار گرفته می شوند که ھمان دستمزد نيز با تأخيرھای فراوان به آنان پرداخت می 

 ١٣درايران بيش از . گونه پوشش بيمه، بازنشستگی و امنيت شغلی نيز برخوردار نيستند که از ھيچ شود؛ ضمن اين

 به نوعی  ايجاد شده که ھرکدام) …دولتی، شاھد، نمونه مردمی وۀ ت امنائی، نمونآزاد، غيردولتی، ھيا( مدرسه عنوان

حقوق معلمان بسيار پائين تر از ميانگين ھزينه ھای . سيستم آموزشی را تبديل به بنگاه ھائی برای جذب درآمد کرده اند

ناچار به زينه ھای خانواده ب ھکه معلمان برای تأمين طوریه  متوسط در اغلب شھرھای ايران است؛ بۀيک خانواد

آنان به اين ترتيب فرصت به روز نمودن دانش خود را . شغلھای متفرقه و برخی به دور از شأن معلمی روی آورده اند

به استثنای تعدادی از مدارس خاص، اغلب مدارس مجھز به امکانات الزم برای فعاليت ھای . از دست می دھند

باالئی از مدارس در شھرھا و به ويژه روستاھای دور افتاده ايمنی کافی برای درصد . آموزشی و پرورشی نيستند

. به آموزش مھارت ھای زندگی، ھنر و ورزش توجه کافی صورت نمی گيرد. حفاظت از جان دانش آموزان را ندارند

به درستی ) شير(ن  تغذيه رايگاۀبرنام. در برخی موارد از کمترين امکانات نيز در اين زمينه ھا برخوردار نيستند

در پرداخت پاداش پايان خدمت معلمان .  تأمين اعتبار نمی شوده به ميزان الزم و پيش بينی شدًمعموال.  نمی شودءاجرا
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به سرنوشت معلمان بازنشسته در اين مدت و پس از . خيرھای طوالنی، گاه تا چند سال ديده می شودأاز طرف دولت ت

  .بازنشستگی بی توجھی وجود دارد

کارگران نيشکر ھفت تپه در چندين سال اخير برای به دست آوردن مطالبات خود بارھا دست به اعتراض و اعتصاب 

 اين خواسته ھا دريافت حقوق معوقه و پرداخت مناسب دستمزدھا، مزايا و اضافه کاری، روشن شدن ۀاز جمل.زده اند

ھمچنين اين کارگران عليه سياستھای خصوصی . وضعيت بازنشستگان و حق ايجاد تشکل مستقل کارگری بوده است

سازی دولت در صنعت نيشکر که منجر به بدتر شدن وضعيت کارگران و ھمچنين حضور گسترده تر نيروھای امنيتی 

  .و انتظامی در محيط ھای کار شده است اعتراضات متعددی را از جمله در روزھای اخير سازمان داده اند

 را به رسميت می " کارگرۀنمايند" و "انجمن صنفی"، "شورای اسالمی کار" به نامھای دولت تنھا تشکالتی دست ساز

 غير ۀاين نھادھای وابسته به دولت به ھيچ عنوان تشکل ھای واقعی کارگری نيستند و ھمگی در پروس. شناسد

 و جناحھای دولتی دارند  بدون برگزاری مجمع عمومی تشکيل شده اند و وابستگی ھای شديد به قدرتھاًدموکراتيک غالبا

اين تشکالت فرمايشی خود مانعی جدی برای تشکيل سنديکاھا و .  دولت را رعايت می کنندۀو تنھا خطوط ترسيم کرد

 ۀثير گذار در شورای اسالمی کار و خانأافرادی ت ٨۴طور مثال در سال ه ب. تشکلھای مستقل کارگری و صنفی ھستند

ين تشکالت رسمی دارند با ھماھنگی پوليس به ساختمان سنديکای کارگران شرکت کارگر که مديريتی اثر گذار در ا

آنان ھمچنين اعضای . واحد اتوبوسرانی تھران و حومه حمله و اقدام به تخريب وسايل موجود در ساختمان کردند

 بستری و با به طبع افرادی که در چنين. سنديکای واحد که در ساختمان حضور داشتند را مضروب و مجروح کردند

 گزينش می گردند چه در مذاکرات با دولت و کارفرمايان وچه در "نمايندگان کارگران"عنوان ه حمايت دولت ب

نھا را با چنين عنوانی نبايد به  اجالسھای بين المللی نظير سازمان جھانی کار نمايندگان واقعی کارگران ايران نبوده و آ

  .صادر کردرسميت شناخت و اعتبار نامه برايشان 

با وجود تمامی محدوديتھا و اعمال فشارھای فوق، اعتراضات کارگری در ايران رشد قابل توجھی به لحاظ کمی و کيفی 

سال . که بخشی از اعتراضات به سطح شھرھا کشيده شده و يا با حضور خانواده ھا ھمراه شده است داشته تا جائی

اما الزم به تأکيد است، . خشھای صنعتی و خدماتی و دولتی بوديمگذشته شاھد ھزاران اعتراض کارگری در تمامی ب

 ۀ اين اعتراضات بدون وجود تشکالت مستقل و به عقب راندن اين محدوديتھا موفق به تحميل خواسته ھای گستردۀکلي

گری ما تشکالت مستقل ذيل از ھمکاران گرامی در تشکالت کار. کارگری و عبور از اين وضعيت بحرانی نخواھد شد

بين المللی می خواھيم که حمايت خود را از کارگران و معلمان ايران ھر چه گسترده تر ادامه دھند و در اين تالش و 

  .مبارزه يار و ھمراه ما باشند

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  کانون صنفی معلمان تھران

  سنديکای کارگران بيشکر ھفت تپه

  ان نقاشان استان البرزسنديکای کارگر
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